
 ١٤٥

  قسم اجلغـــرافيـــــــا
  درجة املاجستري:أوالً 

 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم
دراسة فى:التنمية السياحية القليم البحر األحمر ٢٨/١٠/١٩٨٩ كوثر السيد عمر سليمان

  جغرافية السياحة
  ١٢/١١/١٩٩٧  احمد حسن ابراهيم/د.أ

  ممتاز
 

أسواق تجارة الجملة فى المواد الغذائية بمدينة القاهرة ٢١/٧/١٩٩٠ محمد خليل شكرىنرمين احمد
 دراسة فى جغرافية المدن:

  ٢١/١٢/١٩٩٦  احمد على اسماعيل/د.أ
 ممتاز

دراسة فى الجغرافية:سكر البنجر فى مصر ٢١/٧/١٩٩٠ فاطمة محمد على ابراهيم
 االقتصادية

  ٩/٧/١٩٩٧  محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ
 ممتاز

ليلى وحيد الدين احمد على
  الزينى

-هـ٦٩٦(الجغرافيا التاريخية لألعمال الشرقية ٢/٢/١٩٩١
 )م١٥١٧–١٢٩٦/هـ٩٢٢

  عبدالعال الشامى /د.أ
  عمر محمد الصادق/د.أ

٢٦/٩/١٩٩٦  
  ممتاز

قبلدلتا وادى حوف كمركز استقرار فى عصر ما ١٩/١٠/١٩٩١ سيد عبدالخالق السيد عرفان
 دراسة فى الجغرافيا التاريخية:التاريخ

  ١٥/٢/١٩٩٦  ابراهيم احمد زرقانة/د.أ
 ممتاز

  ٩/٩/١٩٩٧  محمد حجازى محمد /د.أ جغرافيا الصناعة فى محافظة الجيزة ١٥/٢/١٩٩٢ سيسيل زكى فؤاد احمد
  ممتاز

دراسة:اجبين نجع حمادى وسوه وادى النيل ١٠/١٠/١٩٩٢ عبدالعزيز علىمتولى عبدالصمد
  جيومورفولوجية 

  ١٠/٣/١٩٩٧  السيد السيد الحسينى/د.أ
 ممتاز

) :غرب االسكندرية(النطاق الساحلى لخليج العرب ١٣/٢/١٩٩٣ عاطف معتمد عبدالحميد محمد
 دراسة جيومورفولوجية

  ١٧/٧/١٩٩٦  السيد السيد الحسينى/د.أ
  ممتاز

–١٩٦٠(يرات السكانية فى القاهرة الكبرىالتغ ٢٤/٤/١٩٩٣ سامح ابراهيم محمد عبدالوهاب
دراسة فى التمثيل الكارتوجرافى والتحليل ) :  ١٩٨٦

 الجغرافى

  ١٧/٧/١٩٩٦  محمد صبحى عبدالحكيم /د.أ
  ممتاز

  

  



 ١٤٦

  درجة املاجستري: تابع 
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

جغرافيا الطبيعية للمنطقة الساحلية بين راس الضبعةال ٢٣/١٠/١٩٩٣ كريمة سالم محمد مبارك
  وراس علم الروم 

  ١٦/٤/١٩٩٨  محمود دياب راضى/د.أ
  جيد جداً

دراسة فى الجغرافيا:التجارة الخارجية فى إمارة دبى ١٥/١/١٩٩٤ جاسم محمد عبدالكريم محمد
 االقتصادية

  ١٧/٧/١٩٩٦  محمد حجازى محمد /د.أ
  ممتاز

-١٩٥٠(النمو العمرانى لمدينة الجيزة فى الفترة من ١٥/١/١٩٩٤ علىمها محمد جمال
 )م١٩٩٥

  ٩/٩/١٩٩٧  محمد محمد زهرة /د.أ
  ممتاز

تلوث الهواء فى محافظة القاهرة  دراسة فى الجغرافيا ١/١٠/١٩٩٢ عالء السيد محمد خليل نعنع
 التطبيقية

  ٤/١١/١٩٩٩  امال شاور/د.أ
 ممتاز

  ٢٢/١٢/١٩٩٩  عبدالعال عبدالمنعم الشامى/ د .ا جغرافية القاهرة زمن المماليك ١٠/١٠/١٩٩٢ حمدرضا اسماعيل احمد م
 ممتاز

النظم البيئية واألنشطة البشرية فى ساحل وسط دلتا ٢٣/١٠/١٩٩٣ احمد محمرم اسماعيل البهنساوى
 دراسة فى جغرافية البيئة:النيل

  ٢٠/١٠/١٩٩٨   صفى الدين ابو العز/د.ا
 ممتاز

الجغرافيا الطبيعية للمنطقة الساحلية بين رأس الضبعة ٢٣/١٠/١٩٩٣ كريمة سالم محمد مبارك
  ورأس علم الروم

  ١٦/٤/١٩٩٨  راضى محمود دياب/د.أ
  جيد جداً

دراسة:وادى النيل فى مصرتمدرجا ١٥/١/١٩٩٤ محمود احمد محمود جاب
  جيومورفولوجية

  ٢١/٣/١٩٩٩   السيد السيد الحسينى /د.ا
 ممتاز

  ٢٢/٢/٢٠٠٠   محمود دياب راضى/د.أ األنسان والتغير البيئى فى بحيرتى أدكو ومريوط ١٥/١/١٩٩٤ نجالء احمد حسين عبدالمنعم
  جيد جداً

جيومورفولوجية احواض التصريف النهرى والنطاق ١٦/٤/١٩٩٤ تامر يوسف عمرون
مصب الساحلى للبحر األحمر فيما بين رأس العش و

  حةمالوادى

  ١٦/٧/٢٠٠١ السيد السيد الحسينى  /د.أ
  ممتاز
 

  
  



 ١٤٧

  
  درجة املاجستري: تابع 

 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم
  ٣/٣/١٩٩٩  محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ العالقات المكانية بين القاهرة والجيزة ١٤/١/١٩٩٥ امل السيد احمد البرى

  جيد جداً
  ٧/٦/١٩٩٩  محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ دراسة فى جغرافية الصناعة: المحلة الكبرى  ١٤/١/١٩٩٥ سمحمود احمد عوي

  ممتاز
  ٢٥/٧/٢٠٠٠ صفى الدين ابو العزمحمد/د.أ الجغرافيا السياسية لدولة االمارات العربية المتحدة ١٥/٤/١٩٩٥ احمد على على هالل

  جيد
دراسة فى الجغرافيا:العراقية–حدود الكويتية ال ١٥/٤/١٩٩٥ محمد عبداهللا خالد عبدالحمن

 السياسية
  ٢٠/١٢/١٩٩٨محمد صفى الدين ابو العز /د.أ

 ممتاز
  ٧/٦/١٩٩٩  محمد حجازى محمد / د .ا دراسة جغرافية:المناطق العشوائية بمدينة اسيوط ١٥/٤/١٩٩٥ اسماعيل على اسماعيل محمد

 ممتاز
دراسة:الحافة الشمالية لهضبة الجاللة القبلية ١٥/٤/١٩٩٥ احمد فوزى ضاحى جابر

  جيومورفولوجية
  ٦/٢/٢٠٠٠  محمد صبرى محسوب/د.ا

 ممتاز
دراسة فى جغرافية:حى البساتين ودار السالم ١٥/٤/١٩٩٥ ايمن عبدالرحيم احمد خليل

 العمران
  ٢٧/٣/٢٠٠١  احمد على اسماعيل/د.أ

  ممتاز
مورفولوجية منطقة الساحل الشرقى لخليججيو ١٤/٤/١٩٩٧ باسم احمد السيد خالف

 السويس فيما بين وادى كحالى جنوباً ومبعوق شماالً
  ١٨/٢/٢٠٠٣  امال شاور/د.أ

 ممتاز
دراسة:المنطقة الهضبية شمالى ثنية قنا ١٤/٤/١٩٩٧ سمير فتحى امين بجعر

  جيومورفولوجية 
  السيد السيد الحسينى/د.ا
  جودة التركمانى/د.ا

١٣/٩/٢٠٠٣  
 ممتاز

جيومورفولوجية النطاق الشرقى لهضبة الجاللة ١٤/٤/١٩٩٧ الوجيهمحمود محمد على السيد
  البحرية فيما بين وادى ابو درج جنوباً وغويبة شماالً 

 

  امال شاور /د.ا
  سمير سامى محمود/ د .أ

٥/٥/٢٠٠٤  
 جيد جداً

  ٢٤/١/٢٠٠٠  يوسف عبدالمجيد فايد/د.أ الجغرافيا المناخيةاالمطار فى سورية دراسة فى ١٩/١٠/١٩٩٧ فواز احمد الموسى
  ممتاز

  
  



 ١٤٨

  درجة املاجستري : تابع
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

 التصحر فى اقليم الساحل الشمالى الغربى لمصر ١٨/١/١٩٩٨ عادل معتمد عبدالحميد محمد
 )دراسة فى الجغرافية التطبيقية(

  ١٢/٣/٢٠٠١  امال شاور /د.ا
 جيد جداً

عبداهللامنيرة خليفة بن احمد
  الغتم

  ١٧/٦/٢٠٠١  محمد حجازى محمد /د.أ )دراسة فى جغرافية المدن( مدينة المنامة  ١٨/١/١٩٩٨
  ممتاز

  ١٧/٦/٢٠٠٢ الحكيممحمد صبحى عبد/د.أ الهجرة الخارجية للمصريين دراسة ديموجغرافية ١٨/١/١٩٩٨ محمد احمد على حسنين
  ممتاز
 

اثر العوامل الجغرافية فى قيام حضارات الوجه البحرى ١٨/١/١٩٩٨ عبدالغنى عبدالعزيز عبدالغنى
دراسة فى الجغرافيا ( فى عصور ما قبل التاريخ 

  )التاريخية

  يوسف عبدالمجيد فايد/د.أ
  على محمود رضوان/ د .أ

١٣/١١/٢٠٠٠  
  ممتاز
 

جيومورفولوجية منخفض جيرود الناصرية فى ١٨/١٠/١٩٩٨ مغزوان محمد امين سلو
 الجمهورية العربية السورية

  ١٤/٤/٢٠٠١  امال شاور/د.أ
 ممتاز

  ٢٩/١١/٢٠٠٣  احمد حسن ابراهيم/د.أ جزيرة الزمالك دراسة فى جغرافية العمران ١٠/١/١٩٩٩ داليا محمد محمد صالح
 ممتاز

االحوال المناخية فى جنوب شرق مصر وآثارها على ١٠/١/١٩٩٩ حامد حامد عوض العصفورى
 السيول دراسة فى الجغرافية المناخية التطبيقية

  يوسف عبدالمجيد فايد /د.أ
  محمد محمود عيسى /د.ا

٢٠/١١/٢٠٠٢  
 ممتاز

التجمعات المتدهورة داخل المناطق المخططة فى مدينة ١٠/١/١٩٩٩ شريف عبدالمنعم كامل سيد
 القاهرة

  ٢٠٠٤  /٢/١١  احمد حسن ابراهيم/د.ا
 ممتاز

المناطق المتدهورة فى مدينة الزقازيق دراسة فى ١٠/١/١٩٩٩ اشرف حسن احمد مطاوع
  جغرافية العمران

  احمد حسن ابراهيم/د.أ
  عبدالمنعم عبدالهادى/د.أ

١٢/٧/٢٠٠٤  
 جيد جداً

حر االحمر بينجيومورفولوجية الروؤس بساحل الب ١٠/١/١٩٩٩ سيد محمود مرسى سعيد
 رأس جمسة ورأس بناس

  ١١/١٢/٢٠٠٢  محمد صبرى محسوب/د.أ
 ممتاز

  ٣/١٢/٢٠٠٣  احمد حسن ابراهيم/د.أالسياحة العربية الى مصر دراسة فى جغرافية السياحة ١٨/٤/١٩٩٩ عدلى انيس سليمان
 ممتاز

  



 ١٤٩

  درجة املاجستري:تابع  
 املنــح رافاإلش املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

الى١٩٦٠(البطالة فى محافظة دمياط فى الفترة من ٢٠/١٠/١٩٩٩ احمد فؤاد ابراهيم المغازى

  دراسة فى جغرافية السكان)  ١٩٩٦

  ١٠/٧/٢٠٠٤  احمد حسن ابراهيم/د.أ

 ممتاز
  جيد فايديوسف عبدالم/د.ا مناخ مصر وآثره على صناعة التكييف ٢٤/١/٢٠٠٠ مصطفى احمد عبدالحميد محمد

  محمد محمود عيسى/ د .أ

١٨/٧/٢٠٠٤  

  ممتاز
 

  احمد حسن ابراهيم/د.أ دراسة فى جغرافية العمران: مدينة البدرشين  ١٤/٤/٢٠٠٠ نجوى سعيد عبدالفتاح

  اشرف على عبده/ د 

١٩/١١/٢٠٠٧  

 ممتاز
فى جنوبالمناخ واثره على زراعة المحاصيل الحقلية ١٩/٧/٢٠٠٠ السيد كمال عبدالمعبود على

  الصعيد دراسة فى المناخ التطبيقى

  يوسف عبدالمجيد فايد /د.أ

  محمد محمود عيسى/ د .أ

١٦/١١/٢٠٠٣  

 ممتاز
أثر المناخ على االشجار المثمرة فى مصر دراسة فى ١٩/٧/٢٠٠٠ عبير مرسى عبدالغفار سالم

  المناخ التطبيقى

  يوسف عبدالمجيد فايد/د.أ

  محمد محمود عيسى / د .أ

٢٣/١٠/٢٠٠٤  

 ممتاز
  ٢٣/٢/٢٠٠٥  احمد حسن ابراهيم/د.أ السياحة البيئية فى مصر دراسة جغرافية ١٨/١٠/٢٠٠٠ طه كامل خليفة رمضان

 جيد جداً
  ٢٢/٧/٢٠٠٨ سمير سامى محمود/د.أ المخاطر الطبيعية بالسهل الساحلى على البحر االحمر ١٨/١٠/٢٠٠٠ سمير ابو طالب محمد سليمان

 جيد جداً
القوى العاملة والنشاط االقتصادى فى محافظات منطقة ١٨/١٠/٢٠٠٠ ابو العال تركى ابو العال مرسى

  قناة السويس 

 دراسة فى جغرافية السكان)  ١٩٩٦ – ١٩٦٠( 

  احمد حسن ابراهيم/د.أ

 سامح ابراهيم عبدالوهاب/ د 

١/١١/٢٠٠٧  

 ممتاز

  

  



 ١٥٠

  درجة املاجستري:تابع  
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع سجيلالت تاريخ االســـــم

  امال شاور/د.أ جيومورفولوجية نطاق الطيات بوسط سيناء ٢١/٢/٢٠٠١ وليد امام امين ابو زيد

الزراعة فى دول مجلس التعاون الخليجى دراسة ٢١/٢/٢٠٠١ شريفة سلمان احمد السليطى

  كارتوجرافية

  ١٣/١١/٢٠٠٥  احمد حسن ابراهيم /د.أ

  ممتاز

االشكال االرضية الهوائية بمنخفض سيوة دراسة ٢١/٢/٢٠٠١ سان احمد سعيد فرجاح

  جيومورفولوجية

  ٢٦/٤/٢٠٠٥  محمد صبرى محسوب /د.أ

  ممتاز

  ٢٨/٢/٢٠٠٥  احمد حسن ابراهيم/د.ا العمران الريفى فى مركز الواسطى ١٨/٤/٢٠٠١ حميدة محمد سعداوى عثمان

  ممتاز

  احمد السيد الزاملى/د.أ مدينة ببا دراسة فى جغرافية المدن ١٨/٤/٢٠٠١ شريف زيان زيدان خليل

  احمد على اسماعيل/ د .أ

٤/١/٢٠٠٦  

  جيد جداً

  ٨/٥/٢٠٠٦  فوزية محمود  صادق/د.أ البطاطس فى مصر دراسة فى الجغرافية االقتصادية ١٨/٤/٢٠٠١ رضا القط محمد محمود

  ممتاز

)١٩٩٦-١٩٦٠(طالة فى محافظة سوهاجالب ١٨/٧/٢٠٠١ مؤمن جودة ابو رحاب

  دراسة جغرافية

  احمد حسن ابراهيم/د.ا

  سامح ابراهيم/ د 

  

حنان اسماعيل محمد صالح

  البارودى

الجغرافيا التاريخية لغربى الدلتا فى العصر الوسيط من ١٨/٧/٢٠٠١

  القرن االول الى العاشر الهجرى

عبدالعال عبد المنعم /د.أ

  الشامى

١٣/١١/٢٠٠٥  

  ممتاز
 
  

  
  
  



 ١٥١

  درجة املاجستري:تابع  
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

دراسة-المناخ وأثره على الزراعة فى محافظة الفيوم ١٨/٧/٢٠٠١ دليا مصطفى على عبدالجواد

  فى المناخ التطبيقى

  يوسف عبدالمجيد فايد/د.أ

  محمد محمود عيسى/ د 

١١/١٠/٢٠٠٤  

  زممتا

دراسة–االسكان الشعبى الحكومى فى القاهرة ١٨/٧/٢٠٠١ أسماء احمد محمد عبدالرحيم

  تطبيقية على منطقة حلوان

  ٩/٦/٢٠٠٧  احمد حسن ابراهيم/د.أ

  ممتاز

  ٣/٥/٢٠٠٤  السيد الحسينى/د.أ البيئة الجغرافية والتنمية فى منطقة مرسى علم ١٨/٧/٢٠٠١ ابو الحسن عبدالستار محمد

  يد جداًج

جيومورفولوجية الطيات بالنطاق المفصلى بشبه ١٣/٢/٢٠٠٢ هاشم سيد عبدالمحسن على

  جزيرة سيناء

    محمد صبرى محسوب/د.أ

)١٩٩٦–١٩٦٠(البطالة فى محافظة الفيوم ١٣/٢/٢٠٠٢ ياسر عبدالعليم عبدالحميد

  دراسة جغرافية

  احمد على اسماعيل/د.أ

  فوزية محمود صادق/ د 

٢٢/٩/٢٠٠٥  

  جيد جداً

دراسة:فى دولة الكويتانتاج واستهالك مياه الشرب ١٣/٢/٢٠٠٢ حامد غازى حمد المطيرى

  فى الجغرافية االقتصادية

    احمد السيد الزاملى/د

تلوث البيئة فى مدينة صنعاء دراسة فى الجغرافية ١٣/٢/٢٠٠٢ ياسين احمد عبداهللا القحطانى

  التطبيقية

  ٨/٨/٢٠٠٤  ورامال شا/د.ا

  ممتاز

مدينة مراكش بالمملكة المغربية دراسة فى جغرافية ١٧/٤/٢٠٠٢ احمد ابريطالت

  المدن

   محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ

  ٤/٢/٢٠٠٧  احمد السيد الزاملى/د ١٩٩٦–١٩٤٧سكان منطقة بحر يوسف فيما بين ١٧/٧/٢٠٠٢ نبيلة رمضان محمد محمد

  ممتاز

  



 ١٥٢

  ستريدرجة املاج:تابع  
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

جيومورفولوجية السهل الساحلى للبحر االحمر بين ١٩/٢/٢٠٠٣ محمد ابراهيم محمد سيد

القصير ومرسى علم وأثرها على السياحة دراسة 

  تطبيقية

  ٩/٧/٢٠٠٧  الحسينى السيدالسيد/د.أ

  ممتاز

المخاطر الجيومورفولوجية بمراكز العمران على ساحل ١٩/٢/٢٠٠٣ احمد زايد عبداهللا زايد

البحر االحمر فى مصر دراسة فى الجيومورفولوجية 

  التطبيقية

  ١٣/٢/٢٠٠٦  محمد صبرى محسوب/د.أ

  ممتاز

    احمد حسن ابراهيم/د.ا السياحة الدينية االسالمية فى القاهرة دراسة جغرافية ١٦/٤/٢٠٠٣ ياسر مصطفى ايوب

  فوزية صادق/د.أ السياحة فى محافظة الطائف دراسة جغرافية ١٦/٤/٢٠٠٣ تروك دخيل اهللا العصيمىستر م

  احمد على اسماعيل/ د .أ

 

دراسة–الخدمات الترويجية فى مدينة القاهرة ١٦/٧/٢٠٠٣ رانيا محمد محمد فتحى

  جغرافية

   احمد السيد الزاملى/د.أ

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٣

  
  درجة املاجستري:تابع  

 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ ســـــماال

–التقسيمات االدارية فى جمهورية مصر العربية ١٦/٧/٢٠٠٣ ياسر سيد معوض على

  دراسة فى الجغرافيا السياسية

  إبراهيماحمد حسن /د.أ

  إسماعيلاحمد على / د .ا

  

ة لشبه جزيرة سيناء واالبعادالجغرافيا العسكري ٢٢/١٠/٢٠٠٣ اسامة عبدالحميد عبدالرحمن

  االستراتيجية لتنميتها

  فوزية صادق /د.أ

  السيد على شفيق/ د .أ

  

  ٥/١١/٢٠٠٦  محمد صبرى محسوب/د.أ المشكالت البيئية فى منطقة جازان دراسة جغرافية ٢٢/١٠/٢٠٠٣ ادريس على سلمان الودعانى

  ممتاز

بأستخدام نظمدلتا النيل واثاره البيئيةمناخ شرقى ١٤/١/٢٠٠٤ محمود عبدالفتاح محمود

   ستشعار عن بعدالمعلومات الجغرافية واال

  فايد دعبدا لمجييوسف/د.أ

  محمد صبرى محسوب /د.أ

  ابراهيم الجميلى حمدي/ د 

  

دراسة(التنمية االقتصادية فى محافظة القليوبية ١٤/١/٢٠٠٤ عمر عطا على حماد

  ) جغرافية 

    املىاحمد السيد الز/د

  فوزية محمود صادق /د.أ فى محافظة الجيزة دراسة جغرافية الزراعيةالتنمية ١٤/١/٢٠٠٤ بهاء فؤاد مبروك سليمان

  احمد على اسماعيل/ د .أ

  

دراسة:التنمية السياحية فى منطقة جازان بالسعودية ٧/٤/٢٠٠٤ ماجد ابراهيم حسن جوهرى

  جغرافية

  ١٩/١/٢٠٠٩  احمد حسن ابراهيم/د.أ

  ممتاز

    امال اسماعيل شاور/د.أ المشكالت البيئية فى منخفض الفيوم ٧/٤/٢٠٠٤ محمد خميس توفيق حسن

  عبدالعال الشامى / د.ا الجغرافيا التاريخية العمال القليوبية ٧/٤/٢٠٠٤ محمودنجالء محمود عبدالرحيم

  حمد السيد الزاملىا/ د 

١٢/١٠/٢٠٠٨  

  ممتاز



 ١٥٤

  
  ملاجستريدرجة ا:تابع  

 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

التغيرات الجيومورفولوجية لمجرى النيل فى منطقة ٧/٤/٢٠٠٤ محمودهبة رفاعى بشرى

  القاهرة الكبرى

   امال شاور/د.ا

   فوزية محمود صادق/د.أ الجغرافيا الطبية لمحافظة اسوان ١٥/٧/٢٠٠٤ هدى محمود قناوى

حسبسعد معاذ محمد محمد

   النبى

   محمد صبرى محسوب/د.أ ثنية قنا دراسة جيومورفولوجيةىالجزر النيلية جنوب ١٥/٧/٢٠٠٤

التنمية المستدامة للموارد الزراعية فى محافظة الفيوم ١٥/٧/٢٠٠٤ الهام حسن شقرة

  دراسة جغرافية

   احمد السيد الزاملى/د

   احمد السيد الزاملى/د جغرافية الخدمات الصحية فى محافظة بنى سويف ١٣/١٠/٢٠٠٤ علىلمياء حمد اهللا جمعة

التنمية االقتصادية فى اقليم قناة السويس دراسة ١٣/١٠/٢٠٠٤ باسم سيد احمد صادق

  جغرافية 

   احمد السيد الزاملى/د

   احمد السيد الزاملى /د رافية النقلمداخل القاهرة الكبرى دراسة فى جغ ١٣/١/٢٠٠٥ وفاء محمد محمد عبدالجواد

محافظة–تغيرات استخدام االراض فى مركز طما ١٣/١/٢٠٠٥ مروة محمد عبدالمعطى

  سوهاج دراسة فى الجغرافيا االقتصادية 

   فوزية صادق /د.ا

انماط الزراعة فى محافظة البحيرة دراسة فى ١٣/١/٢٠٠٥ شاهنده على محمود لبيب

  قتصادية الجغرافيا اال

   فوزية صادق/د.أ

ة المراوح الفيضية شرقى نهر النيلجيومورفولوجي ١٣/٤/٢٠٠٥ محمد خليفة سالم خليفة

بأستخدام نظم المعلومات فيما بين المنيا وحلوان 

  الجغرافية 

   سمير سامى/د.أ



 ١٥٥

  

  درجة املاجستري:تابع  
 حاملنــ اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

المخلفات الصلبة فى مدينة القاهرة دراسة جغرافية ١٣/٤/٢٠٠٥ احمد محمود محمد فتحى

بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية واألستشعار عن 

  بعد

  احمد حسن ابراهيم /د.ا

  اشرف على عبده / د 

 

   احمد السيد  الزاملى/د المحاجر فى مصر دراسة فى الجغرافيا االقتصادية ١٣/٤/٢٠٠٥ احمد عبدالصمد محمد

جيومورفولوجية المنطقة الواقعة جنوب شرق وادى ٢٠/٧/٢٠٠٥ احمد مساعد احمد عبداهللا

  قنا بالصحراء الشرقية 

   امال شاور/د.أ

جيومورفولوجية المنطقة الواقعة بين وادى النيل ٢٠/٧/٢٠٠٥ فوزية فوزى عبدالباقى

  ومنخفض الفيوم 

   سمير سامى/د.أ

   احمد السيد الزاملى/د التحضر فى منطقة مصر الوسطى ٢٠/٧/٢٠٠٥ ف فرج عطا بدوىيوس

جيومورفولوجية المنخفضات الصغرى جنوبى منخفض ١٨/١/٢٠٠٦ طارق جمعة محمد

  القطارة بالصحراء الغربية 

   سمير سامى/د.ا

بين بحيرةاالخطار الجيومورفولوجية فى المنطقة ١٢/٤/٢٠٠٦ ابو بكر شعبان حجاج

  التمساح وراس خليج السويس 

   محمد صبرى محسوب/د.أ

انماط العمران ومحالت تجارة المواد الغذائية فى مدينة ١٢/٤/٢٠٠٦ خالد فاروق فهمى

بأستخدام نظم  القاهرة دراسة فى جغرافية المدن

   المعلومات الجغرافية واألستشعار عن بعد

  احمد حسن ابراهيم /د.أ

  لى عبدهاشرف ع/ د 

 

:جيومورفولوجية صحراء جنوب غرب القاهرة ١٨/١٠/٢٠٠٦ امين عبدالعزيز امين

  .بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

   سمير سامى محمود /د.أ



 ١٥٦

  درجة املاجستري:تابع  
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

طار الجيومورفولوجية فى المناطق األثريةاألخ ١٧/١/٢٠٠٧ أحمد رمزى أحمد عبد اهللا

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية قنا  بمحافظة

  واالستشعار عن بعد 

   محمد صبري محسوب/د.أ

:محافظة الفيوم–النمو العمراني فى مركز أطسا ١٧/١/٢٠٠٧ دعاء سيد عبد الخالق جاد اهللا

  دراسة فى جغرافية العمران 

   يمأحمد حسن إبراه/د.أ

دراسة فى جغرافية:القوى العاملة فى محافظة المنيا ١٧/١/٢٠٠٧ رانيا حسن محمود حسن

  السكان 

   أحمد حسن إبراهيم/د.أ

الزحف العمراني على األراضي الزراعية فى المراكز ١٧/١/٢٠٠٧ عبد الرحمن سعيد حسين السيد

دراسة جغرافية باستخدام :  حلوانالريفية لمحافظة 

  . الستشعار عن بعد الومات الجغرافية ونظم المع

  أحمد حسن إبراهيم/د.أ

  نرمين أحمد شركي ٠د

 

دارسة فى:النظم البيئية ومشكالتها بمحافظة دمياط ١١/٤/٢٠٠٧ اسماء كمال الدين حسين

  جغرافية البيئة 

   محمد صبرى محسوب/د.أ

ورفولوجية فى المناطق األثريةاألخطار الجيوم ١١/٤/٢٠٠٧ امنية عبدالعزيز السيد الصوفانى

  بمحافظة الفيوم

   محمد صبرى محسوب/د.أ

دراسة:النطرونالمشكالت البيئية بمنخفض وادى ١١/٤/٢٠٠٧ سلوى سليمان عبده محمد

  جغرافية 

   السيد السيد الحسينى /د.أ

لى محافظتى القاهرةعالعواصف الرملية والترابية ١١/٤/٢٠٠٧ ميسون حسن محمد خفاجى

ومرسى مطروح وآثارها على األنشطة البشرية 

  دراسة فى المناخ التطبيقى :

  محمد صبرى محسوب/د.أ

  يوسف عبدالمجيد فايد/ د.أ

  محمد محمود عيسى / د.أ

 



 ١٥٧

  درجة املاجستري:تابع  
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

الصف وأطفيح بمحافظةفى فى مركزىالعمران الري ١١/٤/٢٠٠٧ مها سعيد محمد احمد

  الجيزة

   احمد حسن ابراهيم /د.أ

ةدراسة فى الجغرافي:الصناعة فى اقليم قناة السويس ١١/٧/٢٠٠٧ عادل سيد ابراهيم

  االقتصادية 

  احمد السيد الزاملى /د.أ

  محمود احمد عويس/د

 

   فوزية محمود صادق /د ة لزهور الزينة فى مصراالقتصاديةالجغرافي ١٧/١٠/٢٠٠٧ رحاب عادل مصطفى عبدالمنعم

ايوشيح بالصحراءواديجيومورفولوجية حوض ١٧/١٠/٢٠٠٧ سماح سيد سيد جاد

  الشرقية 

   امال شاور/د.أ

-١٩٨٠(جغرافية التجارة الخارجية لميناء جدة ١٧/١٠/٢٠٠٧ العنود دليم مسباق العتيبى

  ) م  ٢٠٠٥

   احمد السيد الزاملى /د.أ

دراسة فى:بمركز كفر الشيخاألسبوعيةاألسواق ١٦/١/٢٠٠٨ الشيماء فاروق محمود الصاوى

  جغرافية العمران 

   احمد حسن ابراهيم /د.أ

التغيرات الجيومورفولجية الناجمة عن التدخل البشرى ١٦/١/٢٠٠٨ على محمد محمود احمد

فيما بين السويس (  األحمرفى النطاق الساحلى للبحر 

  ) ى علم ومرس

  محمد صبرى محسوب /د.أ

  عاطف معتمد عبدالحميد/د

 

  

  

  
  
  



 ١٥٨

  درجة املاجستري:تابع  
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

الهجرة الداخلية فى محافظات قناة السويس فى الفترة ١٦/٤/٢٠٠٨ رشا ابراهيم ثابت مصطفى

  دراسة جغرافية:  ٢٠٠٦ – ١٩٨٦

   السيد الزاملىاحمد/د.أ

دراسة فى جغرافية:الخدمات البريدية فى مدينة جدة ١٦/٤/٢٠٠٨ نفيسة عمر احمد فخرى

  الخدمات

   احمد حسن ابراهيم/د.ا

   امال شاور/د.أ دراسة فى جغرافية البيئة:النظم البيئية بمنطقة رشيد ٩/٧/٢٠٠٨ منى سيد حسين ابراهيم

  احمد حسن ابراهيم/د.أ دراسة فى جغرافية المدن: مدينة الحوامدية  ١٥/١٠/٢٠٠٨ مجدى عبدالسالم محمد على

  محمود احمد عويس/د

 

االبعاد البيئية واالقتصادية فى تخطيط مناطق االستثمار ١٥/١٠/٢٠٠٨ تامر مبروك عبدالعزيز على

باستخدام (الصناعى بمحافظتى بنى سويف والفيوم 

) عد نظم المعلومات الجغرافية واألستشعار عن ب

  دراسة فى جغرافية البيئة

  محمد صبرى محسوب/د.أ

  محمود احمد عويس/د

 

دراسة:الخدمات الصحية فى محافظة حجة باليمن ٢١/١/٢٠٠٩ عبداللطيف يحيى على النونو

  جغرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

  احمد السيد الزاملى/د.أ

  عوض عبدالمعبود سالم/د

 

دراسة فى الجغرافيا:أنقرة–العاصمة التركية  ٢١/١/٢٠٠٩ احمداحمد محمد محمود

  السياسية

  احمد حسن ابراهيم /د.ا

  عوض عبدالمعبود سالم/د

 

):السعودية–المصرية(مناخ سواحل البحر األحمر ٢١/١/٢٠٠٩ محمد صابر محمد حسن

دراسة فى المناخ التطبيقي باستخدام نظم المعلومات 

  تشعار عن بعد  الجغرافية واالس

   شحات سيد احمد طلبة/د.أ

   فوزية محمود صادق/د األطلس الجغرافى الرقمى لألمراض فى محافظة الفيوم ٢١/١/٢٠٠٩  الزالقى ممدوح محمد صفوت السيد



 ١٥٩

  درجة  الدكتــــــوراه: ثانيــــاً 
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم
:التركيب الداخلى للمراكز الحضرية فى دولة الكويت ٢٧/١/١٩٩٠ يدلىمشعل حمود عمر الجح

 دراسة فى السكن والسكان
  ١٧/٧/١٩٩٦ احمد حسن ابراهيم/د.أ

 بتقدير دكتور
دراسة لمتغيرات البيئة:المحميات الطبيعية فى مصر ٢٧/١/١٩٩٠ عوض عبدالمعبود محمد سالم

 الجغرافية
  امال شاور/د.أ
  ليف كارستين جار/د.أ

١٧/٧/١٩٩٦  
 الشرف االولى

أنماط الصناعة الحديثة فى دول مجلس التعاون ٢٧/١٠/١٩٩٠ ىشمة سلطان عبداهللا العسير
 الخليجى

  ٩/٣/١٩٩٨  محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ
 الشرف الثانية

جغرافية الخدمات الصحية والتعليمية فى محافظة ٢٧/١٠/١٩٩٠ عبدالمنعم على عبدالهادى
 الجيزة

  ١٥/١/١٩٩٧ احمد على اسماعيل/د.أ
 الشرف االولى

  ١٠/٣/١٩٩٧  محمد حجازى محمد /د.أ جغرافية الخدمات فى مديرية الخرطوم ١٩/١٠/١٩٩١ عبدالناصر حسين محمد سعد باشا
 الشرف االولى 

جغرافية الخدمات التعليمية فى دولة االمارات العربية ١٣/٢/١٩٩٣ حصة محمد ابراهيم عبيد الطاغى
 متحدةال

  ١٢/١١/١٩٩٧  احمد على اسماعيل /د.أ
 الشرف االولى

:الشروم  البحرية بساحل البحر األحمر فى مصر ٢٤/٤/١٩٩٣ عاطف عبدالهادى سليم الفيشاوى
 دراسة جيومورفولوجية

محمد صفى الدين ابو /د.أ
 العز

١٢/٤/١٩٩٧  
 بتقدير دكتور

  ٢٥/١/١٩٩٧/ج.م  محمد حجازى محمد /د.أ فى اقيلم بحيرة المنزلةأنماط العمران  ٢٣/١٠/١٩٩٣ مجدى شفيق السيد صقر
  الشرف االولى

مناخ منطقة نجد بالمملكة العربية السعودية وآثاره ٢٣/١٠/١٩٩٣ محمد فوزى احمد عطا سليمان
  دراسة فى المناخ التطبيقى: الجغرافية 

  ١/٣/١٩٩٧  يوسف عبدالمجيد فايد/د.أ
  الشرف االولى

  
  ١٧/١٢/١٩٩٦  امال شاور /د.أ دراسة جغرافية)ليبيا(التصحر فى سهل بنغازى ٢٣/١٠/١٩٩٣ المةمحمد عبداهللا

  الشرف االولى

  
  



 ١٦٠

  درجة  الدكتــــــوراه:  تابع
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

هأشكال:العمران الريفى فى محافظة الدقهلية ٢٩/٤/١٩٩١ عماد سامى يوسف احمد

 وأتجاهاته
  ٢١/٣/١٩٩٩ محمد حجازى محمد /د.أ

 الشرف االولى

محمد صفى الدين ابو /د.أ مراكز العمران على فرع رشيد ١٦/٤/١٩٩٤ فتحى ابراهيم احمد شلبى

  العز

٩/٧/١٩٩٧  

  الشرف الثانية

دراسة:الخدمات التعليمية فى محافظة القاهرة ١٥/٢/١٩٩٢ طمة محمد احمد عبدالصمدفا

  جغرافية
  محمد محمد زهرة/د.أ

٦/٩/١٩٩٨  

 الشرف االولى
 أنماط العمران حول بحيرتى أدكو وماريوت ١٦/٤/١٩٩٤ عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد

  محمد حجازى محمد /د.أ
٢١/٣/١٩٩٩  

 الشرف الثانية

األسكان العشوائى فى محافظة القاهرة مع التطبيق على ١٦/٤/١٩٩٤ اميمة فهمى مهدى ابراهيم

 دراسة فى جغرافية العمران: ناصر مشأة 
  ٢/١٠/١٩٩٩ احمد على اسماعيل/د.أ

 الشرف االولى
الـخالل السنواتاإلسكندريةالمناطق الصناعية غرب ١٤/١/١٩٩٥ حسام الدين جاد الرب احمد

  دراسة جغرافية : األخيرة  ٢٥

  ١١/١/٢٠٠١  محمد حجازى محمد/د.أ

 الشرف االولى
  ٢٢/٢/٢٠٠٠  محمد حجازى محمد/د.أ أنماط العمران فى اقليم بحيرة البرلس ١٤/١/١٩٩٥ نبيل احمد السيد اسماعيل

 الشرف الثانية
  ٢٥/٧/٢٠٠١  محمد حجازى محمد/د.أ مناطق التوسع الزراعى والعمرانى فى غربى الدلتا ١٤/١/١٩٩٥ محمد منجود على الوكيل

 الشرف االولى

دراسة فى جغرافية:والصحة فى بلدية مصراتةالتعليم ١٥/٤/١٩٩٥ ونيس عبدالقادر الشركسى

  الخدمات 

  ١٧/٦/٢٠٠٠  محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ

  الشرف االولى

  



 ١٦١

  درجة  الدكتــــــوراه:  تابع
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

يطة التظليلتاثير الخصائص المرئية على تفسير خر ٢٠/٤/١٩٩٦ اشرف ابراهيم ابراهيم حمودة

النسبى مع التطبيق على خرائط كثافة السكان فى الدلتا 

  ١٨/٢/٢٠٠١ احمد حسن ابراهيم /د.أ

  الشرف األولى
 

المناطق المتدهورة فى مدينة الجيزة دراسة فى ٢٠/٧/١٩٩٦ علىاشرف على عبده

محمد صبحى عبدالحكيم / د .أ جغرافية العمران
٢٥/٢/٢٠٠١  

  الشرف األولى
 

مقومات التنمية السياحية فى ليبيا دراسة فى جغرافية ١٨/١/١٩٩٧ صفى الدين الطيب سعيد

  احمد على اسماعيل/ د .أ السياحة
١٠/٧/٢٠٠١  

  الشرف الثانية
 

النشاط االقتصادى والقوى العاملة فى القاهرة الكبرى ١٨/١/١٩٩٧ سامح ابراهيم محمد عبدالوهاب

 دراسة كارتوجرافية
  ١٠/٤/٢٠٠٠عبدالحكيممحمد صبحى /د.ا

  الشرف األولى
 

شبكات البنية االساسية لمحافظة القاهرة مع التطبيق ١٤/٤/١٩٩٧ نادية عبداللطيف عبد الفتاح

على مدينة نصر بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

  دراسة فى جغرافية المدن 

  ١٣/٩/٢٠٠٣  احمد على اسماعيل/د.أ

 الشرف األولى

شبكات البنية االساسية فى محافظة الغربية دراسة ١٤/٤/١٩٩٧ ابو زيدلمجداحمد محمد ابو ا

  جغرافية 

  ١٧/٦/٢٠٠٢  محمد حجازى/د.أ

 الشرف األولى
عبد العال عبدالمنعم /د.أ مدينة بلبيس دراسة فى جغرافية المدن ١٩/٧/١٩٩٧ على الزينىليلى وحيد الدين احمد

  الشامى

  عمر الصادق/ د .ا

٨/١٢/٢٠٠٤  

 الشرف األولى

  



 ١٦٢

  درجة  الدكتــــــوراه:  تابع
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

محمدعالء الدين محمد الحسينى
  راضى

  عبد العال الشامى/د.أ المراكز العمرانية على البحر الصغير ١٩/٧/١٩٩٧
  احمد السيد الزاملى /د

٩/١/٢٠٠٥  
 الشرف الثانية

صناعة السياحة فى دولة االمارات العربية المتحدة مع ١٨/١/١٩٩٨ حمد عبدالكريم محمدجاسم م
 دراسة جغرافية:التطبيق على امارة دبى

  ٣١/٨/٢٠٠٢  احمد حسن ابراهيم/د.أ
  األولىالشرف 

دراسة:حوض وادى وتير شرق سيناء ١٩/١٠/١٩٩٧ علىمتولى عبدالصمد عبدالعزيز
  جيومورفولوجية

  ١٢/٥/٢٠٠١  السيد االسيد الحسينى/د.أ
مع  األولىالشرف 

التوصية بطبع الرسالة 
  على نفقة الجامعة

  ١١/٧/٢٠٠١  احمد على اسماعيل/د.أ اقليم الوسط فى االردن دراسة ديمغرافية ١٨/١/١٩٩٨ احمد عواد سالم الخوالدة
  الشرف الثانية

  ٢١/٦/٢٠٠٣  احمد حسن ابراهيم/د.أ ية للتخطيط العمرانى فى مكة المكرمةاالبعاد الجغراف ١٢/٧/١٩٩٨ هشام عبداهللا صالح كوشك
 األولىالشرف 

  ١٦/١١/٢٠٠٣ محمد صبحى عبدالحكيم/د.ا جزيرة الروضة دراسة فى جغرافية العمران ١٢/٧/١٩٩٨ مها محمد جمال على
 األولىالشرف 

  ٢٤/٧/٢٠٠٦ محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ الحغرافيا االقتصاديةالقمح فى مصر دراسة فى ١٢/٧/١٩٩٨ فاطمة محمد على ابراهيم
 األولىالشرف 

  ١١/١٠/٢٠٠٤ محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ االثار البيئية للصناعة فى منطقة حلوان ١٢/٧/١٩٩٨ حمدى كمال محمود هاشم
 األولىالشرف 

دراسة جغرافيةالنظم البيئية بالساحل الشرقى لسيناء ٢٤/١/٢٠٠٠ احمد محرم اسماعيل
باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار 

  عن بعد 

  محمد صفى الدين ابو العز/د.ا
  حمدى ابراهيم الجميلى/ د .أ

٦/٢/٢٠٠٣  
الشرف األولى مع 

التوصية بالنشر والتبادل 
 بين الجامعات



 ١٦٣

  درجة  الدكتــــــوراه:  تابع
 املنــح اإلشراف عاملوضـــــو التسجيل تاريخ االســـــم

  ٩/٤/٢٠٠٦ محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ منطقة شبرا دراسة فى جغرافية العمران ١٨/٤/٢٠٠١ امل السيد احمد البرى

  األولىالشرف 
 

  ١٢/١٠/٢٠٠٤ محمد صبحى عبدالحكيم/د.أ االلومنيوم فى مصر دراسة فى جغرافية الصناعة ٢١/٢/٢٠٠١ محمود احمد عويس عبده

  ألولىاالشرف 
 

االشكال االرسابية على ساحل البحر المتوسط فيما بين ١٨/٤/٢٠٠١ كريمة سالم محمد مبارك

  راس الضبعة وهضبة السلوم دراسة جيومورفولوجية 

  ١٠/٧/٢٠٠٧  امال شاور /د.ا

 الشرف الثانية
٩٢٢–٦٩٦(الجغرافيا التاريخية لالعمال الغربية ١٧/٤/٢٠٠٢ عبدالغنى عبدالعزيز عبدالغنى

  ) م  ١٥١٧ – ١٢٩٦/ هـ 

عبدالعال عبدالمنعم /د.ا

  الشامى

  احمد السيد الزاملى/ د 

٢/٦/٢٠٠٥  

  األولىالشرف 
 

–١٩٦٠(الهجرة الداخلية فى مصر خالل الفترة ١٤/١/٢٠٠٤ محمد احمد على حسانين

  دراسة جغرافية )  ١٩٩٦

  محمد صبحى عبدالحكيم/د.ا

جيومورفولوجية المراوح الفيضية بسواحل البحر ١٤/١/٢٠٠٤ تامر يوسف عمرون

  االحمر فى سيناء

  السيد السيد الحسنيى/د.أ

  

 

  

  
  
  
  



 ١٦٤

  درجة  الدكتــــــوراه:  تابع
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

  يوسف عبدالمجيد فايد/د.أ االمناخ واثره فى االنشطة البشرية غربى الدلت ١٤/١/٢٠٠٤ حامد حامد عوض العصفورى

  محمد محمود عيسى/ د 

 

االشكال االرضية الناتجة عن فعل الرياح بمنخفض ١٤/١/٢٠٠٤ سيد محمود مرسى سعيد

  وادى الريان دراسة جيومورفولوجية 

  ١٠/٩/٢٠٠٦  محمد صبرى محسوب/د.ا

 األولىالشرف 
  ١٩/٤/٢٠٠٨  احمد حسن ابراهيم/د.ا دراسة جغرافيةالسياحة العالجية فى مصر ٧/٤/٢٠٠٤ عدلى انيس سليمان

 الشرف األولى
جيومورفولوجية المنطقة فيما بين وادى ام مرخ ٧/٤/٢٠٠٤ باسم احمد السيد خالف

  ورحبة جنوب شرق الصحراء الشرقية

  امال شاور/د.أ

  حمدى الجميلى/ د 

 

   احمد حسن ابراهيم/د.ا هرة دراسة فى جغرافية المدنالنقل فى مدينة القا ١٥/٧/٢٠٠٤ ايمن عبدالرحيم احمد خليفة

القاهرة الكبرىأقليمالتجمعات العمرانية الجديدة حول ١٥/٧/٢٠٠٤ داليا محمد محمد صالح

فى التخطيط الحضرى بأستخدام نظم المعلومات دراسة 

   الجغرافية

  احمد حسن ابراهيم/د.أ

  طارق راشد/د

  فريد شيلى/د.أ

 

المقومومات الجغرافية لتنمية السهل الساحلى للبحر ١٥/٧/٢٠٠٤ عبدالستار محمدابو الحسن 

  القصير –االحمر فيما بين سفاجا 

   امال شاور/د.ا

المراة الريفية فى محافظة دمياط دراسة فى جغرافية ١٣/١/٢٠٠٥ المغازىاحمد فؤاد ابراهيم

  السكان 

  ١٩/١١/٢٠٠٧  احمد حسن ابراهيم/د.أ

 ألولىاالشرف 
  يوسف عبدالمجيد فايد/د.أ مناخ وادى النيل فى مصر وآثاره الجغرافية ١٩/٧/٢٠٠٦ دليا مصطفى على عبدالجواد

  سمير سامى / د .ا

  محمد محمود عيسى/ د 

 



 ١٦٥

  درجة  الدكتــــــوراه:  تابع
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

الخصائص المناخية لفصلى الشتاء والصيف فى مصر ١٩/٧/٢٠٠٦ عبير مرسى عبدالغفار

   دراسة مقارنة:وآثارها الجغرافية 

  يوسف عبدالمجيد فايد/د.أ

  محمد صبرى محسوب / د .ا

  محمد محمود عيسى/ د 

 

فىاالحالة التعليمية لسكان محافظة الشرقية واثره ١٣/٤/٢٠٠٥ محمد شريف شريف مصطفى

  فى جغرافية السكان التنمية البشرية دراسة

   احمد حسن ابراهيم /د.ا

المشكالت البيئية المرتبطة بالمناخ فى الجزء االوسط ١٣/٤/٢٠٠٥ ياسين احمد عبداهللا القحطانى

  من سهل تهامة بالجمهورية اليمنية 

   امال شاور /د.أ

شماالًجروف ساحل البحر االحمر فيما بين راس دب ٢٠/٧/٢٠٠٥ احسان احمد سعيد فرج

  ورأس قد البارود جنوباً دراسة جيومورفولوجية 

   محمد صبرى محسوب/د.ا

حنان اسماعيل محمد صالح

  البارودى

–مراكز االستقرار البشرى فى االعمال البهنساوية ١٨/١/٢٠٠٦

هـ  ٩٣٣/ هـ ٧١٥( دراسة فى الجغرافيا التاريخية 

  ) م ١٥٢٧/ م  ١٣١٥ -

  عبدالعال الشامى /د.ا

  ابراهيم دسوقى /  د.ا

١٢/٥/٢٠٠٨  

 الشرف األولى

دراسة فى المناخ:مناخ مصر واثره على النقل المائى ١٨/١/٢٠٠٦ مصطفى احمد عبدالحميد

  التطبيقى

  فايدعبدالمجيد يوسف /د.أ

  محمد صبرى محسوب/ د .أ

  محمد محمود عيسى/ د .ا

 

   احمد السيد الزاملى/د.أ البشرية فى محافظة الفيوم جغرافية التنمية ١٩/٧/٢٠٠٦ ياسر عبدالعليم عبدالحميد

  

  

  



 ١٦٦

  درجة  الدكتــــــوراه:  تابع
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

دراسة فى:شبكات البنية االساسية بمدينة الزقازيق ١٨/١٠/٢٠٠٦ عالء محمد السيد الحفناوى

  جغرافية المدن 

   الزاملىاحمد السيد /د.أ

دراسة فى:التنمية البشرية لسكان محافظة الشرقية ١١/٤/٢٠٠٧ أشرف حسن احمد مطاوع

  جغرافية السكان 

  احمد حسن ابراهيم /د.أ

  محمود احمد عيسى/د

 

التنمية السياحية فى ليبيا مع التطبيق على منطقة ١١/٤/٢٠٠٧ صالحة على اخليف فالح

  دراسة جغرافية : الخمس 

   د حسن ابراهيم احم/د.أ

االمام ولد محمد قلى بن سيدى

  عبداهللا 

التصحر وانعكاساته على مشروعات التنمية فى ١١/٤/٢٠٠٧

  دارسة فى جغرافية البيئة :موريتانيا 

  امال شاور /د.أ

  سمير سامى محمود /د.أ

 

لقاهرةاستخدام االرض فى الهامش الريفى لتغير ١١/٧/٢٠٠٧ رضا القط محمد محمود

ستخدام نظم بأدراسة )  ٢٠٠٦ -١٩٥٠( كبرى ال

  المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 

   فوزية محمود صادق/د

النمو العمرانى على االراضى الزراعية فى مدن ١١/٧/٢٠٠٧ شريف عبدالمنعم كامل سيد

  دراسة فى جغرافية العمران : محافظة الفيوم 

   احمد حسن ابراهيم/د.أ

ة فى منطقة شمال شرقالتنمية االقتصادية المستدام ١٧/١٠/٢٠٠٧ د حمدأسماء فرحات محم

  سة جغرافية درا: ليبيا 

   احمد السيد الزاملى /د.أ

ابراهيم الشافعى ابراهيم سيد

  احمد 

:االسكندرية الزراعى والصحراوى –طريق القاهرة  ١٦/٤/٢٠٠٨

  دراسة مقارنة فى جغرافية النقل 

   احمد حسن ابراهيم/د.أ

  

  



 ١٦٧

  درجة  الدكتــــــوراه:  تابع
 املنــح اإلشراف املوضـــــوع التسجيل تاريخ االســـــم

) :٢٠٠٦–١٩٥٤(سكان شعبية الجفارة فى ليبيا ١٦/٤/٢٠٠٨ شينةابوانور عمر عبدالسالم

  دراسة جغرافية 

   احمد حسن ابراهيم /د.أ

ور والسهل الساحلىوجية حافة جال الزجيومورفول ٢١/١/٢٠٠٩ جابر عبداهللا سعود العجمى

  شمال الكويت المتاخم ب

  امال اسماعيل شاور/د.أ

  عبدالحميد احمد كليو/د

 

محمد ابراهيم محمد سيد احمد

  خطاب

أبوجيومورفولوجية األودية شرق سوهاج بين وادى ١٦/٤/٢٠٠٨

 "المعلومات الجغرافية  مبأستخدام نظ"شيح ووادى قصب

   لحسينىالسيد السيد ا/د.أ

  جودة فتحى التركمانى/د.أ الجغرافيا التاريخية لألعمال الفيومية   ٢١/١/٢٠٠٩ نجالء محمود عبدالرحيم محمود

  عبدالعال عبدالمنعم الشامى/د.أ

 

) :٢٠٠٦–١٩٥٤(سكان شعبية الخليج بليبيا ٢١/١/٢٠٠٩ محمد هاشم محمد محمود

  دراسة جغرافية  

  احمد حسن ابراهيم/د.أ

  عدلى أنيس سليمان/د

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




